
ومن فوائد اآلية الكرمية أيضا: أنه ينبغي حتذير املؤمتن الذي ال يعلم بأمانته إال اهللا عزوجل ينبغي حتذيره بذكر    

ومن فوائدها : إثبات اليوم  (( إن كن يؤمن باهللا واليوم اآلخر )) .اهللا سبحانه وتعاىل واليوم اآلخر؛ لقوله: 

(( زعم ومنكر البعث حكمه: الكفر ، منكر البعث كافر، قال اهللا تعاىل:  (( واليوم اآلخر ))اآلخر؛ لقوله: 

.  ومن فوائد  الذي كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم وذلك على اهللا يسير))

ل : أال ميكن فأثبت أنه بعل ؛ فإن قال قائ (( وبعولتهن ))اآلية الكرمية : أن الرجعية يف حكم الزوجات؛ لقوله: 

أن يقال : بعولتهن فيما مضى ؟ ألن الشيء قد يعرب عنه بعد انتهائه كما أنه قد يعرب عنه قبل وجوده ففي قوله 

قبل  (( إني أراني أعصر خمرا ))هذا عرب بالشيء بعد انتهائه ؛ ويف قوله:  (( وآتوا اليتامى أموالهم ))تعاىل: 

أي باعتبار ما مضى ؟ نقول هذا خالف األصل ، وميكن  وبعولتهن )) ((وجوده ؛ أفال ميكن أن يقال إن قوله: 

أن يقال لكن خالف األصل، لكنه خالف األصل ؛ ألن األصل أن الوصف متحقق يف املوصوف حىت يتبني 

خروجه عن ذلك ؛ وهلذا قال أهل العلم إن الرجعية زوجة يف حكم الزوجات ؛ وينبين على ذلك كل ما يرتتب 

فهو ثابت للرجعية إال أنه استثنوا بعض املسائل ، استثنوا مسائل أربعا أو مخسا وقد مرت علينا فيما على الزوجية 

 سبق . ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ال حق للزوج يف الرجعة إذا مل يرد اإلصالح؛ من أين تؤخذ ؟ من قوله : ((

لعلم قال إن هذا ليس على سبيل الشرط لكنه ؛ وقد مر علينا يف التفسري أن بعض أهل ا إن أرادوا إصالحا ))

على سبيل اإلرشاد وهو أن يريد الزوج باملراجعة اإلصالح ؛ وذكرنا أن هذا خالف ظاهر اآلية ؛ وأن الواجب 

إبقاء اآلية على ظاهرها ؛ وأنه ال حيل للزوج وليس له احلق يف أن يراجع إال إذا كان يريد اإلصالح . ومن فوائد 

.   (( أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصالحا )): أنه ال رجعة بعد انقضاء العدة؛ من أين تؤخذ ؟  اآلية الكرمية

 (( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ))ومن فوائد اآلية الكرمية : أن للزوجة حقا كما أن عليها حقا؛ لقوله : 

وهكذا كل ما  (( بالمعروف ))من قوله :  . ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات الرجوع إىل العرف ؛ من أين تؤخذ ؟



                    جاء ومل حيدد بالشرع فإن مرجعه إىل العرف ؛ وقد أنشدتكم فيما مضى بيتا حنو هذا يعرفه من كان من قدمي ؛  

         وكل ما  أتى ولم يحدد     بالشرع كالحرز بالعرف احدد

ال ما هو هذا ؛  الشيخ :يطلق على ما يعمل يف التمائم ها حرام  طالب :الما هو احلرز يا عبد الرمحن بن داود ؟ 

احلرز ما حترز به األموال ؛ املراد باحلرز كالناظم هو ما حتفظ به األموال فمثال العلماء يقولون جيب على املودع أن 

ا يرجع إىل العرف ؛ يقولون حيفظ الوديعة يف احلرز مثلها ، ما هو احلرز مثلها ؟ هل جاء يف الشرع بيانه ؟ ال، إذ

يف السرقة : ال تقطع يد السارق إال إذا سرب من حرز ؛ طيب احلرز من حيدد لنا ؟ العرف أي نعم ؛ طيب إذا 

اآلية الكرمية اليت معنا تشهد بأن العرف مرجع يف األمور غري الشرعية .  ومن فوائد اآلية الكرمية : استعمال 

يعين  (( وللرجال عليهن درجة ))ق يف موضع خيشى فيه من التعميم؛ لقوله: االحرتاز  وأنه ال ينبغي اإلطال

وهلذا كان على الزوجة أن تطيع زوجها  (( وللرجال عليهن درجة ))حقوق الرجال أكثر من حقوق النساء 

تموهن ومل يقل : فإن أطع (( فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيال ))وليس على الزوج أن تطيع زوجتها؛ لقوله : 

فال يبغني عليكم سبيال ؛ وهذا هو معىن الدرجة ؛ وقد مر علينا يف التفسري أن درجة الرجال على النساء من 

وجوه متعددة حنتاج أن نرد هنا وال معروفة عندكم؟ نعم طيب الدرجة اليت فضل اهللا ا الرجال على النساء : يف 

ية داخلة يف الدين ؛ فعقل الرجل أكمل من عقل املرأة وقد العقل ، واجلسم ، والدين ، والوالية وقد تكون الوال

( ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من صح عن النيب عليه الصالة والسالم قال: 

إحداكن؛ قلن: وما نقصان العقل يا رسول اهللا؟ قال: أليس شهادة الرجل بشهادة امرأتين؟ فذلك نقصان 

منها يف اجلسم أو ال ؟ أيهما أنشط ؟ الرجل أنشط ، أحيانا قد تكون املرأة أنشط نعم  .كذلك أكمل عقلها )

يقال إن امرأة أكرهت على أن تتزوج برجل فتزوجته وكانت أنشط منه فلما جاء إىل الفراش صدحته يف الفراش 

الشك أم أقوى من وطوت الفراش عليه وطلعت وراحت ؛ لكن هذه صورة نادرة ما فيها عربة إمنا جنس الرجال 

( إنها ناقصة في جنس النساء يف األبدان . وقلنا يف الدين ؛ ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال يف املرأة : 



وفسر ذلك بأا إذا حاضت مل تصل ، ومل تصم ؛ وهلذا جيب على الرجل من الواجبات الدينية ما ال الدين ) 

(( الرجال ابع يف الوالية ؛ فإن اهللا تعاىل جعل الرجل قواما على املرأة والر  جيب على املرأة كاجلهاد مثال طيب .

وهلذا ال حيل أن تتوىل املرأة والية عامة أبدا ال وزارة  قوامون على النساء بما فضل اهللا بعضهم على بعض ))

؛ والصحيح أن احلديث  وال غري وزارة ؛ الوالية العامة ليست من حقوق النساء أبدا وال يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

عام وليس خاصا بالفرس الذين ولوا أمرهم تلك املرأة ؛ إذا الرجل له درجة على املرأة يف كل ااالت لكن هذه 

هو الذي ينفق  الشيخ :شيخ هذه واحدة ؛ وهي النفقة ؟  السائل :ااالت اليت حتضرنا اآلن هي هذه األربعة . 

حال إن شئنا أدخلناها يف الوالية وإن شئنا قلنا أنه منفصلة ألنه جيب عليه أن  النفقة؛ باإلنفاق نعم هي على كل

ينفق وال جيب عليها أن تنفق عليه إال على رأي ابن حزم رمحه اهللا فإن ابن حزم يقول إذا كان الزوج فقريا واملرأة 

وقال إن الزوجة  ذلك ))(( وعلى الوارث مثل غنية وجب عليها أن تنفق عليه؛ واستدل بعموم قوله تعاىل : 

ترث زوجها فإذا كان فقريا فإنه وهي غنية تلزم باإلنفاق عليه ؛ وبعض العلماء يقول تطالبه نفقة فإن مل ينفق ولو  

كان فقريا فلها فسخ النكاح ؛ فرق بني القولني هذا يقول تبقى وتنفق ؛ واآلخرون يقولون تطالب وتفسخ 

حملها . ألن املرأة قد تكون عاصبة كاملعتقة مثال أي نعم . طيب وفيها النكاح؛ طيب املسألة تأيت إن شاء اهللا يف 

أن الذين هلم درجة هم الرجال ؛ الذين هم جديرون ذا الوصف؛ وأما من جعل  وللرجال عليهن درجة )) ((

ول صلى ( لعن الرسنفسه مبنزلة النسوة فهذا يكون شرا من املرأة ؛ ألنه انتكس من الكمال إىل الدون ؛ ومن مث 

حىت ال يعتدي أحد على  اهللا عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء؛ والمتشبهات من النساء بالرجال )

حق أحد؛ أو على اختصاصات أحد . ومن فوائد اآلية الكرمية : إثبات هذين االمسني من أمساء اهللا تعاىل ومها ؟ 

ة على أن احلكيم تتضمن احلكم نعم صفتني : احلكم العزيز واحلكيم ؛ وما تضمناه من صفة وهي العزة واحلكم

واحلكمة ؛ أليس كذلك ؟ وقد مر علينا عدة مرات أن كل اسم من أمساء اهللا فهو متضمن بصفة وال يتم اإلميان 

به بدون ذلك؛ لكن أهل العلم يقولون : إن كان االسم الزما فإنه جيب اإلميان باالسم وما تضمنه بصفة ؛ وإن  



فإنه جيب مبا تضمنه من الصفة احلكم الذي هو األثر واضحة هذه ؟ ما هي بواضحة ؟ طيب . كان متعديا 

املتعدي يعين يتعدى إىل الغري مثال ذلك اآلن : كلمة القوي؛ القوي من أمساء  الشيخ :كيف املتعدي؟   السائل :

ما يتعدى؛  الشيخ :ى؛ يتعد الطالب : اهللا، متضمن أليش ؟ للقوة ؛ وهل يتعدى ؟ أو قوة يف ذات نفسه ؟

لكن السميع من أمساء اهللا متضمن للسمع وال ال ؟ ما نقول كاملعتزلة مسيع بال مسع ؛ متضمن للسمع يتعدى وال 

(( قد سمع اهللا قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي واهللا يسمع ال ؟ نعم له مسموع يسمع وهلذا قال: 

ليم متضمن من صفة وهي العلم وحلكم يعلم متام ؟ العظيم ؟ الزم طيب العليم ، من أمساء اهللا الع تحاوركما ))

متضمن االسم وهو العظيم وللصفة وهي العظمة لكن ما يتعدى ؛ وقد أشار إىل هذه القواعد ابن قيم رمحه اهللا 

أو  يف كتاب بدائع الفوائد نعم وذكر أن أمساء اهللا كلها أعالم وأوصاف ؛ فهي باعتبار داللتها على الذات علم

أعالم ؛ وباعتبار ما تضمنته من املعاين ؛ صفات فهمت اآلن ؟ طيب العزيز غري متعدي إال إذا قلنا من معانيه 

أنه غالب ، من معانيه أنه غالب فهناك مغلوب فيكون متعديا ؛ وحكيم ؟ نعم يف حمكوم عليه ألنه متضمن 

ثري ما هو طيب لكن يف ناس ميكن ما فهموا ؛ للحكم واحلكمة وذكرنا نعيد ما قلناه يف هذا وإن كان تكرار ك

احلكيم مأخوذ من أين ؟ من احلكم واحلكمة من حكم وأحكم ؛ واحلكم ذكرنا أنه نوعان : كوين وشرعي؛ فما 

تعلق بأفعال املكلفني أمرا ويا فهو شرعي ؛ وما تعلق بأفعال اهللا إجيادا إعداما فهو كوين ؛ مثال احلكم الكوين : 

حكما شرعيا وال كونيا ؟   األرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم اهللا لي وهو خير الحاكمين )) (( فلن أبرح

ألن حكم اهللا الشرعي ثابت مل حيرم اهللا الرجوع إىل  (( حتى يأذن لي أبي ))كونيا ؛ ما الذي أدرانا بأنه كوين ؟ 

 يل حكما كونيا ؛ وملا ذكر اهللا أرضهم فهو شرعا حمكوم مأذون له بذلك ، له أن يرجع إىل أهله لكن حيكم اهللا

 املراد ؟ (( ذلكم حكم اهللا يحكم بينكم ))عزوجل ما ذكر يف معاملة النساء املهاجرات يف سورة املمتحنة قال: 

املراد الشرعي ؛ أما إذا جاءت غري مقرتنة مبا يدل على أا كوين أو شرعي فهي عن  الشيخ :الشرعي،  الطالب :

(( وكما قال تعاىل:  (( أال له الحكم وهو أسرع الحاسبين ))ي والكوين كما قال تعاىل: احلكم فهو عام للشرع



وكما قال معا هذه اآلية األخرية قد يكون الظاهر أا شرعي لكن  ومن أحسن من اهللا حكما لقوم يوقنون ))

يعمل كوين وشرعي .  )(( أليس اهللا بأحكم الحاكمين )نعم ال أحسن من اهللا حكما ال كونا وال شرعا؛ ومثل: 

ذكرنا أن احلكمة أيضا وهي: وضع الشيء يف موضعه ؛ ألا من : أحكم الشيء إذا أتقنه؛ أا قسمان : غائية، 

وصورية ؛ فكون الشيء على صورة معينة هذا حكمة نعم وكون له غاية حممودة هذا أيضا حكمة  احلكمة الغائية 

 واحلكم الشرعي ؛ فأحكام اهللا الكونية هلا غاية محيدة وهي على صورة ؛ وكل منهما يتعلق مباذا ؟ باحلكم الكوين

كون الشيء على الصورة    الشيخ :شيخ ما فهمت الصورة ؟  السائل :حممودة أيضا وكذلك األحكام الشرعية . 

اب اهللا املعينة موافق للحكمة ؛ مثل كون الصالة على هذه الوجه موافق للحكمة ؛ والغاية منها: الوصول إىل ثو 

عزوجل وإىل كرامته هذا أيضا حكمة نعم كون مثال للذكر مثل حظ األنثيني لألوالد موافق للحكمة صورة مطابقا 

للحكمة ؛ والغاية من ذلك ؟ الغاية من ذلك هو أن الولد عليه نفقات أكثر ومسئوليات أكثر فكان أحظ من 

يف هذه اآلية الكرمية  معروف أو تصريح بإحسان ))(( الطالق مرتان فإمساك باملرأة .  مث قال اهللا تعاىل: 

حكمة اهللا عزوجل يف حصر الطالق بالثالث ؛ ألم كانوا يف اجلاهلية يطلق اإلنسان زوجته عدة طالقات فإذا 

قاربت انتهاء العدة راجع مث طلق فتستأنف العدة ؛ فإذا شارفت االنقضاء راجع، مث طلق ؛ فإذا شارفت االنقضاء 

ا ؛ فتبقى املرأة معذبة ال مزوجة وال مطلقة معلقة فجعل اهللا األمر يف ثالث طالقات فقط . ومن راجع وهكذ

فوائد اآلية الكرمية : اعتبار التكرار بالثالث ؛ وهذه هلا نظائر كثرية ؛ مثل : السالم ثالثا ، االستئذان ثالثا ، رد 

ت أيضا تكرار الثالث كثري ؛ فإذا الثالث تعترب تكرار الكالم إذا مل يفهم من أول ثالثا ؛ ويف الوضوء يف العبادا

مكتفى به يف كثري من األمور . ومن فوائد اآلية الكرمية: اإلشارة إىل أن الطالق املكرر بلفظ واحد ليس بطالق ؛ 

مبعىن ال يتكرر به الطالق ؛ ألنه قوله الطالق مرتان وصف جيب أن يكون معتربا فإذا طلقت امرأتك  قلت أنت 

الق فقد طلقت فإذا قلت ثانية : أنت طالق فكيف تورد طالقا على مطلقة ؛ ألن الطالق ال يرد إال على من  ط

وهلذا قال الفقهاء رمحهم اهللا : لو أن الرجل  (( الطالق مرتان ))كانت غري مطلقة حىت يقال طلقت وهنا قال : 



نف عدة جديدة للطلقة الثالثة ؟ أو تبين ما طلق امرأته وحاضت مرتني مث طلقها بعد احليضة الثانية هل تستأ

مضى ؟ قالوا إا تبين على ما مضى فال تستأنف العدة ؛ يقولون إذا حاضت الثالثة وطهرت انقضت عدا 

أليش ؟ قالوا ألن الطالق الثاين هذا ما له عدة ، ليس له عدة ؛ وهذا مما يؤيد اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية 

(( وطلقوهن لعدتهن ق املكرر ال عربة به إال أن يصادف زوجة غري مطلقة وقال ألن اهللا قال : رمحه اهللا أن الطال

وأنتم تقولون إنه إذا كرر الطالق باملرة الثانية ال تستأنف العدة فإذا هي مطلقة لغري عدة فال يقع الطالق  ))

( من عمل عمال ليس م أنه قال: يكون على خالف ما أمر اهللا به ؛ وقد ثبت عن النيب عليه الصالة والسال

وقد قال شيخنا عن اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية : أن من تأمله تبني له أنه ال يسوغ  عليه أمرنا فهو رد )

القول خبالفه ، خبالف كالم شيخ اإلسالم ؛ ألنك إذا تأملت كالمه يف أنه ال يقع طالق على طالق وأنه ال 

 ميكن أن يتكرر الطالق إال إذا رجعها أو عقد عليها عقدا جديدا ؛ وهذا تكرر إال على زوجة غري مطلقة فال

القول هو الراجح ؛ وهو الذي أفيت به على أنه ال طالق على طالق حىت لو قال ألف مرة أنت طالق أنت طالق 

د أن يقع أي مرة بعد مرة فالب (( الطالق مرتان ))أنت طالق فليس إال مرة واحدة فقط؛ ويدل على هذا قوله : 

على الزوجة ال على املطلقة.  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن الواجب على املرء الذي طلق زوجته أحد أمرين : إما 

إمساك مبعروف، أو تسريح بإحسان؛ وأما أن يردها مع األذى واملنة والتقصري فال جيوز ؛ أو يسرح جبفوة وعدم 

كمة اهللا عزوجل أو بيان حكمة يف تشريعه سبحانه وتعاىل ؛ إحسان فال جيوز.  ومن فوئد اآلية الكرمية : ح

حىت ينضم  (( بإحسان ))اإلمساك ويش قال فيه ؟ مبعروف ؛ يعين أنه إذا ردها جرب قلبها بالرد والتسريح قال 

أته إىل الفراق أيش؟ اإلحسان أي نعم .  رمحة اهللا سبحانه وتعاىل بالنساء حيث كانوا يف اجلاهلية يطلق الرجل امر 

مث يراجع مث يطلق مث يراجع إىل ما ال اية له ؛ فيبقيها ال مطلقة وال مزوجة فحصره اهللا تعاىل يف مرتني . ومن 

فوائد اآلية الكرمية : حترمي أخذ الزوج شيئا مما أعطى زوجته ؛ ووجه ذلك : أنه إن كان من املهر فقد ملكت إما 

حصل ما يقرره ؛ وإن كان من غري املهر فإنه رجوع يف اهلبة  نصفه بالعقد مطلقة قبل الدخول ؛ وإما كله إن



 (( وال يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ))والرجوع يف اهلبة إال الوالد فيما يعطي ولده واضح ؟ لقوله : 

يما حدود (( فإن خفتم أن ال يق. ومن فوائد اآلية الكرمية : جواز افتداء املرأة نفسها من زوجها بعوض؛ لقوله : 

. ومن فوائدها: أن اخللع ال جيوز إال حيث خيف أن ال تقام حدود  اهللا فال جناح عليهما فيما افتدت به ))

. وقد يقال إن املراد (( فإن خفتم أن ال تقيما حدود اهللا فال جناح عليهما فيما افتدت به )) اهللا؛ لقوله : 

ك بش بيان ما تكون فيه احلاجة إىل اخللع وهو أنه ال حيتاج باآلية بيان ما تكون فيه احلاجة إىل الكل وليس ذل

مينع هذا ويدل  (( فال جناح عليهما فيما افتد به ))إليه إال إذا خيف أن ال يقيما حدود اهللا ؛ لكن قوله : 

 على أنه ال جيوز إال حيث خيف أن يقيما حدود اهللا ويؤيد بذلك احلديث الوارد عن رسول اهللا  صلى اهللا عليه

. ومن فوائد ( أيما امرأة سألت زوجها الطالق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ) وسلم أنه قال: 

(( فإن خفتم أن ال يقيما اآلية الكرمية: أمهية النكاح وبيان أنه راجع إل األسر كلها؛ من أين يؤخذ؟ من قوله : 

إال أن يخافا  وكذلك يؤيد هذا القراءة الثانية وهي : ((ومل يقل : فإن خافا أن يقيما حدود اهللا ؛  حدود اهللا ))

. ومن فوائد اآلية الكرمية: أن للوسائل أحكام املقاصد ؛ من أين يؤخذ ؟ من جواز  أن ال يقيما حدود اهللا ))

أخذ اإلنسان من امرأته ما آتاها أو بعضه إذا خيفت املفسدة وهي عدم القيام حلدود اهللا ؛ حرم اهللا أن يأخذ 

إلنسان من زوجته شيئا إال إذا خاف أن ال يقيما حدود اهللا ؛ فأباح اهللا احملرم لدفع حمرم آخر وهو عدم القيام ا

حلدود اهللا عز وجل . ومن فوائد اآلية الكرمية : مراعاة أو اعتبار املفاسد وسلوك األهون لرتك األشد ؛ ألن األخذ 

؛ لكن إذا أريد به دفع ما هو أعظم من تضييع حدود اهللا من مال الزوجة حمرم بالشك كما قال اهللا عز وجل 

(( وال تسبوا الذين يدعون من عزوجل صار ذلك جائزا؛ وهذه القاعدة هلا أصل يف الشريعة منه قوله تعاىل: 

فإن سب آهلة املشركني من األمور املطلوبة بل هو واجب ؛ ولكن إذا  دون اهللا فيسبوا اهللا عدوا بغير علم ))

(( وال تسبوا الذين يدعون من دون اهللا ذلك أن يسبوا اهللا عدوا بغري علم صار سب آهلتهم ممنوعا  خيشى من

ومن فوائد اآلية الكرمية: جواز اخللع بأكثر مما أعطاها على أحد القولني يف فيسبوا اهللا عدوا بغير علم )). 



ز ؟ ألن ما من صيغ العموم فتشمل ما كيف نأخذ منها اجلوا  (( فيما افتدت به ))املسألة ؛ من أين يؤخذ ؟ 

ومن فوائد اآلية الكرمية : أنه ال رجوع للزوج يف اخللع مبعىن أنه فراق بائن ليس فيه  افتدت به من قليل أو كثري.

فإذا كان فداء فالفداء فيه عوض ، عوض عن شيء ؛ فإن  (( افتدت به ))الرجعة ؛ من أين يؤخذ؟ من قوله : 

ن يرجع املفدي عنه ـ وهو الزوجة ـ وهلذا اخللع ال رجوع للزوج فيه ألن املرأة ملكت نفسها استلم الفداء ما ميك

ومن فوائد اآلية الكرمية: جواز تصرف املرأة يف ماهلا بغري إذن زوجها ؛ من  لبدل أيش ؟ الفداء ، لبدل الفداء .

إن املرأة يف ما هلا حرة، فإن الزوجة يف ومل يقل: بإذنه؛ وهو كذلك ف (( فيما افتدت به ))أين يؤخذ ؟ من قوله: 

ماهلا حرة تتصرف فيه كما سواء وافق الزوج على هذا التصرف أم مل يوافق ؛ مادامت امرأة حرة رشيدة فال 

(( تلك حدود ومن فوائد اآلية الكرمية: عظم شأن النكاح وما يتعلق به ؛ ألن اهللا قال:  اعرتاض للزوج عليها . 

(( فبني أن هذا من حدود اهللا وى اعتدائها ؛ وقد مر علينا قاعدة فيما إذا قال اهللا عزوجل:  )اهللا فال تعتدوها )

وبينا الفرق بينهما وأنه إذا كانت هذه احلدود من احملارم  (( فال تعتدوها ))أو  تلك حدود اهللا فال تقربوها ))

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن هللا (( فال تعتدوها )) . وإذا كانت من الواجبات قال:  (( فال تقربوها ))قال: 

ومنها يتفرع على هذه: أنه ال حاكم للخلق  .(( تلك حدود اهللا )) عزوجل أن يشرع لعباده ما شاء؛ لقوله : 

ولو كان هناك مشرع غريه لكان ميكن  (( تلك حدود اهللا فال تعتدوها ))وال مشرع إال اهللا ع زوجل؛ لقوله : 

طيب هل يؤخذ منه أن اخللع البد فيه  ع أن يعتدى ولو كان يف ذلك تعديا حلدود اهللا سبحانه وتعاىل .لكل مشر 

 (( فيما افتدت به ))من قوله:  الشيخ :نعم، الطالب :من رضا الزوجة ؟ أن اخللع البد فيه من رضا الزوجة ؟ 

ريها فإنه ال يشرتط رضاها ؛ كما لو أن هذا إذا كان البذل منها فالبد من رضاها ؛ وأما إذا كان البذل من غ

أحدا من الناس ظهر أن بقاء هذه املرأة مع زوجها فيه ضرر عليه يف دينه نعم  فذهب إليه فأعطاه فدية ليطلق 

هذه املرأة ويسلم من شرها ؛ فهذا جائز أو ال ؟ جائز ، حىت وإن مل ترضى ذا نعم ؛ وقد ذكرنا يف الفقه أن 

الزوجة فقد يكون ملصلحة نفسه أي الدائن ، أو مصلحة الزوج ، أو مصلحة املرأة ، أو  اخللع إذا بذله غري



مصلحتهما مجيعا ؛ أو االعتداء على الزوج أو على الزوجة ، أو عليهما مجيعا كم هذه ؟ سبعة أقسام ؛ وبينا 

: (( ومن ؟ من قوله  ومن فوائد اآلية الكرمية : حترمي تعدي حدود اهللا؛ من أين يؤخذ حكم كل واحد منها .

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن التعدي حلدود اهللا ظلم عظيم ؛ ويؤخذ يتعد حدود اهللا فأولئك هم الظالمون )) . 

  (( فأولئك هم الظالمون )) .من حصر الظلم يف هؤالء املتعدين ومن اإلتيان به يف مجلة أيش؟ االمسية اخلربية ؛ 

يستفاد من هذه اآلية الكرمية: قها فال تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )) (( فإن طلمث قال اهللا تعاىل : 

(( الطالق فهنا الشك أن الطالق متفرق ألنه قال:  (( فإن طلقها ))جواز الطالق الثالث املتفرقة؛ لقوله: 

جائز باإلمجاع ؛ مث أدخل الفداء بينهما وبني الطلقة الثالثة فدل هذا على أنه طالق متفرق ؛ وهذا  مرتان ))

طالق املتفرق بأن يطلقها مرة مث يراجع ومرة مث يراجع ومرة ثالثة؛ أو يطلق مرة مث يتزوجها بعقد جديد إذا بانت 

منه بتمام العدة أو بالفداء ؛ ومث الثانية مث الثالثة؛ أما إذا مجع الطالق الثالثة بدفعة واحدة فقد اختلف أهل العلم 

طالق الثالث مجلة أو ال جيوز؛ فمنهم من قال بإباحته وأنه جائز ولكنه نافذ ؛ ومنهم يف هذا هل جيوز إرسال ال

من قال بتحرميه مع نفوذه ؛ ومنهم من قال: بتحرميه مع عدم نفوذه لكنه يكون واحدة ؛ ومنهم من قال: ألنه ال 

ام وأنه ال يقع إال واحدة ؛ هذا يقع ال واحدة وال غريه؛ فإذا األقوال أربعة يف الطالق اموع ؛ والصحيح أنه حر 

هو الصحيح الذي اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية ، وعليه يدل الكتاب والسنة ؛ ألن اهللا مل يذكر البينونة فيما 

إذا طلقها بعد طالق مرتني ؛ والطالق مرتني ذكرنا فيما سبق أنه ال يكون إال ما إذا كان بينهما رجعة أو عقد؛ 

ويستفاد من اآلية الكرمية: حترمي املطلقة ثالثا على مطلقها  عد طالق فهذا ما ليس بشيء . أما أن يرسل طالقا ب

ومن فوائد اآلية الكرمية : أن نكاح هذا (( فال تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )) . حىت تتزوج؛ لقوله: 

فأكد  ( حتى تنكح زوجا غيره ))(الزوج الثاين على وجه ال يصح ال حتل به لألول ؛ من أين يؤخذ؟  من قوله: 

ويتفرع على هذه القاعدة: أا لو  هذا العقد بكونه تثبت به الزوجية ؛ وال تثبت الزوجية إال بعقد صحيح .

نكحت من حيللها ؛ يعين نكح إنسانا نكاح حتليل فقط فإا ال حتل للزوج األول؛ ملاذا ؟ ألن العقد غري صحيح 



قتضى العقد الشرعي الصحيح يف النكاح ؛ ما هو مقتضى العقد الشرعي على الصحيح ؛ إذ أنه خمالف مل

الصحيح يف النكاح ؟ دميومة الزوجية هذا مقتضاه ؛ اإلنسان ما يتزوج امرأة إال وهو يريد أن يبقى معه طول 

إىل  حياته ؛ إال أن يستجد سبب يقتضي الفراق فهذا شيء آخر ؛ فإذا كان تزوجها بسبب معني ويريد الفراق أو

وقت معني صار النكاح باطال أو فاسدا بعبارة أصح صار النكاح فاسدا ؛ ونقول فاسدا ألن فيه خالفا والنكاح 

إذا كان فيه خالف فإن العلماء اصطلحوا على أن يسموه فاسدا ؛ وإذا كان جممعا على بطالنه مسوه باطال ؛ 

ية : أن نكاح احمللل ال حيلها للزوج األول ؛ فإن طيب إذا نقول : القول الراجح ؛ أو نقول يستفاد من هذه اآل

قلت : ورد يف احلديث أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم لعن احمللل واحمللل له ؛ فلعن احمللل ظاهر ألنه ارتكب 

( ال أوتى بمحلل ومحلل له إال اإلمث وهو أشبه ما يكون بالزاين والعياذ باهللا ؛ وهلذا قال أمري املؤمنني عمر: 

فجعل ذلك من الزنا ؛ فلعن احمللل ظاهر لكن لعن احمللل له ما وجهه ؟ هذا إذا كان عاملا بأن نكاح  تهما )رجم

الثاين بالتحليل مث تزوجها بعده فقد ارتكب اإلمث ؛ وأما إذا كان ال يعلم فليس عليه شيء ؛ هذه قاعدة عامة يف 

(( فإن طلقها فال األول بعد مفارقة الثاين هلا ؛ لقوله : ومن فوائد اآلية الكرمية : جواز حلها للزوج  الشريعة . 

وظاهر   (( فال جناح عليهما أن يتراجعا ))أي الزوج الثاين  جناح عليهما أن يتراجعا )) (( فإن طلقها ))

  اآلية الكرمية أا حتل لألول مبجرد العقد للثاين وإن مل يطأها ؛ لقوله: ((   

     

 


